
 
 

Na podlagi 77. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije in na podlagi 148. člena 
Pravilnika o strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije, Komisija za šolanje 

izdaja 
 

POSLOVNIK  IPO REPREZENTANC ZA PODROČJE DELA ŠPORTNIH ŠOLANIH 

PSOV 

 
1. člen 

 
Komisija za šolanje ( v nadaljevanju KzŠ) pri Kinološki zvezi Slovenije ( v 
nadaljevanju KZS ) na podlagi 148. člena Pravilnika o strokovnem delu določa 
pogoje za uvrstitev v reprezentanco na svetovna in evropska prvenstva. 
 
2. člen 

  
KzŠ lahko vsako leto posebej določa pogoje za uvrstitev v reprezentanco. 

 
3. člen 

 
Vsi pogoji morajo biti pravočasno objavljeni na spletni strani KzŠ (najpozneje pa 
pred začetkom tekmovalne sezone), po možnosti pa tudi v glasilu Kinolog. 

 
4. člen 
 
Za vsako svetovno ali evropsko prvenstvo se posebej sklepa t.i. »Dogovor z 
reprezentanti«, kjer se opredeljuje obveznosti in dolžnosti reprezentantov ter 
obveznosti in dolžnosti  KzŠ.  
 
5. člen 
 
Osnovna določila »Dogovora z reprezentanti«  
 

Obveznosti in dolžnosti reprezentanta 

- da je državljan Republike Slovenije 

- da je član kluba/društva, ki je član Kinološke zveze Slovenije in ima poravnane 

vse obveznosti do KZS 

- udeležiti se mora vseh uradnih treningov reprezentance 

- na vseh uradnih predstavitvah na prvenstvu mora nositi oblačila državne 

reprezentance 

- njegovo obnašanje mora biti športno in moralno-etično odgovorno 

- upoštevati mora navodila vodje reprezentance 

- reprezentant krije vse stroške, ki odstopajo od normativov in uradnega cenika 

KZS 



 
 
- v primeru neprimernega obnašanja reprezentanta ter neupoštevanja navodil 

vodje   

  reprezentance, ga lahko  le-ta kadarkoli izloči iz reprezentance ter proti njemu 

poda predlog za  

  disciplinski postopek.  

 

Obveznosti in dolžnosti Komisije za šolanje 

- zagotovi vodjo reprezentance 

- organizira uradne treninge reprezentance  

- zagotovi enotno oblačilo z vidnimi nacionalnimi obeležji 

- po finančnih zmožnostih komisije se reprezentantom pokrijejo nočitve z 

zajtrkom ter delni potni stroški    

   v času svetovnega prvenstva. 

- v primeru, da so finančne možnosti KzŠ zmanjšane, se določeni stroški 

tekmovalcem ne povrnejo.   

  Zmanjšanje sredstev za vse člane reprezentance se izvede linearno, torej za vse 

se povračila  

  zmanjšajo v enakem odstotku. 

- vsa odstopanja navedenega v 3. členu tega dogovora reprezentant krije sam.  

 

Poslovnik stopi v veljavo, ko je potrjen s strani Komisije za šolanje 
 
 

Ta akt je veljaven od 14.2.2018 in ga je potrdila Komisija za šolanje. 
 
Miran Marš 
Predsednik Komisije šolanje pri KZS 
 
 
 

 

 


